
 

Farba Tmavo sivá (ostatné farby v súlade s RAL na požiadanie) 
Celková šírka / šírka vrchnej vrstvy 120 mm/70 mm (ďalšie šírky na požiadanie) 
Celková hrúbka (cca) 0,52 mm 
Hmotnosť materiálu (približne) 29 g/m 
Tepelná odolnosť, min. / max. -30°C / +90°C 
Dĺžka pásky na kotúči 50 metrov (alternatívne zostavy na požiadanie) 
Certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001: 2008 
Záruka 5 ročná záruka na garantované vlastnosti produktu 
Pozor Z technických dôvodov sa farba materiálu alebo tlače môže mierne líšiť v závislosti od šarže 
Skladovanie Skladujte v chlade a suchu, chráňte pred slnečným žiarením, spotrebujte do 24 mesiacov po prevzatí. 

Deštrukčný tlak, max. Vnútorná 3,0 bary 
Pozdĺžne medzné zaťaženie  DIN EN ISO 527-3 63 N / 15 mm 
Priečne medzné zaťaženie  DIN EN ISO 527-3 36 N / 15 mm 
Pretrhnutie pri predĺžení, pozdĺžne DIN EN ISO 527-3 26% 
Pretrhnutie pri predĺžení, priečne DIN EN ISO 527-3 123% 
Absorpcia energie pri 25% priečnej 
elasticite  
Absorpcia energie pri 50% priečnej 
elasticite  

DIN EN ISO 527-3 0,7 N / mm 

DIN EN ISO 527-3 0,9 N / mm 

Odolnosť proti tlaku vody DIN EN 1928 (Verzia B) >1,5 baru 
Odolnosť proti UV žiareniu, min. DIN EN ISO 4892-2 500 h 

Kyselina chlorovodíková 3% Vnútorná + 
Kyselina sírová 35% Vnútorná + 
Kyselina citrónová 100 g/l Vnútorná + 
Kyselina mliečna 5% Vnútorná + 
Hydroxid draselný 3% / 20% Vnútorná + / 0 
Chlórnan sodný 0,3 g / l Vnútorná + 
Slaná voda (20 g/l morskej soli) Vnútorná + 
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  Doplnkové produkty  
Tesniaci roh 
Tesniaci kút 

Dátum: 03.12.2012 / Verzia: IV 
Technické údaje predstavujú priemerné hodnoty. Technické informácie a pokyny k použitiu sú založené na našich skúsenostiach a súčasných poznatkoch. Každý 
používateľ je však zodpovedný za odskúšanie originálnych podkladov, aby si overil vhodnosť našich produktov pre zamýšľaný úče l, berúc do úvahy všetky parametre 
týkajúce sa použitia. Kontaktujte nás, prosím, ak máte nejaké ďalšie otázky. 

Chemické vlastnosti Odolnosť nasledujúcich 
chemických látok pri skladovaní v 
izbovej teplote po dobu viac ako 7 
dní 

+ = odolný 
0 = oslabený 
- = neodolný 

Fyzikálne vlastnosti: (cca) DIN Hodnota 

Opis: 
Špeciálne potiahnutá pletená textília: rozšírená v priečnom 
smere a nepružná v pozdĺžnom smere, tenká. 

Použitie: 
Škárovacia tesniaca páska sa používa s obkladačkami 
alebo prírodnými kameňmi pre flexibilnú hydroizoláciu 
dilatačných škár. Vhodná na použitie v interiéri pri 
strednom až vysokom zaťažení, na ktoré nepôsobí tlak 
vody (napr. domáce kúpeľne a sprchy - domáce a verejné). 

Zloženie materiálu: 
Substrát: Textília pletená z modifikovaného polyesteru 
Vrchná vrstva: Termoplastický elastomér, odolný proti 
starnutiu 

Tesniaci pás
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NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Tesniaci pás
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Poter

Opis produktu

• Vodotesná, flexibilná tesniaca páska pre použitie
vo vnútorných priestoroch.

Všeobecné informácie

• Povrchy – suché alebo vlhké - musia byť stabilné,
odolné proti deformácii a bez prachu, špiny a
mazadiel.

1  Dlaždice

2  Tenká 

podkladová
vrstva malty
3  Hydroizolačný 

systém 

4  Sadra

7  Silikón
5 Tesniaca páska

6 Vnútorný roh



Vyššie uvedené technické údaje predstavujú priemerné hodnoty. Technické informácie a 
pokyny k použitiu sú založené na našich skúsenostiach a súčasných poznatkoch. Každý 
používateľ je však zodpovedný za odskúšanie originálnych podkladov, aby si overil vhodnosť 
našich produktov pre zamýšľaný účel, berúc do úvahy všetky parametre týkajúce sa použitia. 
Kontaktujte nás, prosím, ak máte nejaké ďalšie otázky

Poznámka
Ak používate 
oddeľovaciu 
membránu, venujte, 
prosím, pozornosť 
príslušnému návodu 
na použitie.
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Krok 6
- Škáry medzi podlahu a stenami utesnite pomocou

vhodného silikónu a aplikujte hosprávne 
na obidva boky.

- Inštaláciu dokončite použitím vhodného silikónu 
na stenu, podlahu a spoje v rohoch.

Krok 1
- Lepidlo na dlaždice pripravte podľa pokynov 

výrobcu (Min klasifikácia C2).
- Pomocou 4 mm hladidla so zárezmi naneste 

lepidlo na obkladačky na miesta, kde sa 
použije spájacia tesniaca páska a doplnkové 
produkty.

- (Spoje medzi stenami a spoje stien s podlahou.)

Krok 2
- Rohy umiestnite na vrstvu lepidaPomocou 

plochej strany hladidla vytlačte 
nadbytočné lepidlo a vzduchové bubliny.

- Prebytočné lepidlo na obkladačky roztrite..

Krok 3
- V oblastiach rohov, ktoré sa majú pokryť JST I použite 

tekutý tmel.
- Tesniacu pásku použite pritlačením bokov na vrstvu 

lepidla na stene abokoch. Pásku umiestnite do 
stredu, aby boli rovnako pokryté boky a 
stenaT.esniaca páska v spojoch a rohoch musí mať 
minimálne prekrytie 5 cm. Vytlačte prebytočné lepidlo 
a vzduchoévbubliny. Prebytočné lepidlo roztrite.

Krok 4
- Tesniacu membránu rozstrihnite na požadované 

veľkosti.Pomocou 4 mm hladidla so zárezmi 
naneste lepidlo na povrchy, ktoré sa majú pokryť 
tesniacou membránou.

- Tesniacu membránu pevne zatlačte na miesto.
Pomocou plochej strany hladidla vytlačte 
nadbytočné lepidlo a vzduchové bubliny.

Krok 5
- Lepidlo na obkladačky naneste na 

tesniacu membránu a okamžite môžete 
začať obkladať.




